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Padlet – narzędzie do współpracy 

 

Padlet jest aplikacją, która doskonal służy do gromadzenia, porządkowania, 

udostępniania zasobów. To miejsce, które możemy wykorzystać do współpracy. 

 Jest prostym a jednocześnie przyjaznym narzędziem przypominającym wirtualną 

tablicą korkową na, której można zamieszczać dokumenty tekstowe, grafikę, 

zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, prezentacje. To może być również miejsce 

do dyskusji, przeprowadzenia konkursów, redagowania wspólnych dokumentów, 

otrzymywania informacji zwrotnej. Zastosowań może być bardzo wiele. Padlet 

świetnie sprawdza się w projektach eTwinning. 

W wersji podstawowej Padlet jest bezpłatny dla użytkownika, jednakże 

z ograniczeniami dotyczącymi liczby tworzonych padletów, ustawieniami 

prywatności, miejscem na dysku i możliwością zarządzania dostępem dla innych. 

 

 

 https://pl.padlet.com/ 

 

 

1. Zakładanie konto na platformie 

https://pl.padlet.com/
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Wchodzimy na stronę  http://pl.padlet.com/ i zakładamy konto.  

 

2. Wypełnianie formularza rejestracyjnego 

Aby zarejestrować nowe konto, platforma wymaga od nas jedynie podania 

adresu e-mail, wybranego hasła oraz potwierdzenia hasła. Możemy 

zarejestrować się również poprzez konto Google, Microsoft, Apple. 

 

 

 

3. Tworzenie wirtualnej tablicy 

http://pl.padlet.com/
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Po utworzeniu konta logujemy się do programu i możemy zacząć tworzyć swoje 

wirtualne tablice. 

 

Wybierz układ tablicy, dobierając formę do treści, które zamierzasz umieścić. 

Najczęściej wybierany jest układ  „Ściana” lub „Kolumna”. 
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4. Zamieszczanie treści na tablicy 

Układ „ściana” pozwala zamieszczać wpisy w sposób przypominający 

umieszczanie informacji na tablicy.  

 

Chcąc opublikować wpis, należy wybrać symbol plusa, w dolnym prawym 

rogu.  

Pojawi się pole edycyjne, które uzupełniamy swoją treścią.  

Możemy:   

 wpisać tytuł i opis posta,  

 załadować dokumenty, zdjęcia i obrazki z komputera lub internetu, 

 zrobić zdjęcie kamerką internetową,  

 wstawić film, 

 lub link dowolnej strony internetowej, 
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5. Modyfikowanie tablicy 

Narzędzia do modyfikowania, zmiany wyglądu znajdują się w prawym, 

górnym rogu. 

Wybierz ikonę .  

Rozwinie się menu, które pozwoli na zmianę tytułu i opisu strony, a także 

tapety, czcionki, schematu koloru. Dzięki tym narzędziom, można 

uatrakcyjnić wygląd swojej tablicy.  

 

 
Do dokonaniu zmian wybierz przycisk ZAPISZ 
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6.  Udostępnianie tablicy 

Rozwiń menu UDOSTĘPNIJ   (w górnym prawym rogu). 

 

 
 

Tu możemy zaprosić osoby do wspólnego tworzenia, Decydujemy też 

o statucie prywatności.  Wybieramy jeden sposób:  

 Prywatny - tylko ty i osoby dodane przez ciebie e-mailem będą mogły 

wejść na tę tablicę.  

 Chroniona hasłem - goście będą musieli podać to hasło, żeby wejść na 

tę tablicę. 
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  Ukryte łącze - tablica będzie miała publicznie dostępne łącze, które 

zostanie ukryte przed wyszukiwarkami  

 Całkowicie publiczna - może pojawić się w wynikach wyszukiwania 

Google i może być polecana na stronie startowej serwisu Padlet. 

Przydzielamy prawa odwiedzającym stronę: 

 może czytać (osoba odwiedzająca może tylko czytać), 

 może pisać (osoba odwiedzająca może wyświetlać i dodawać 

wpisy), 

 może edytować (osoba może wyświetlać i dodawać wpisy 

i zatwierdzać wpisy innych osób). 

 

7. Publikowanie tablicy 

Rozwiń menu UDOSTĘPNIJ   (w górnym prawym rogu). 

 

Możemy udostępnić poprzez : 

 przesłanie linku do strony  

 przekazanie kodu QR  

 

 osadzenie na stronie internetowej 

 

 przesłanie wiadomością mailową  

 

 udostepnienie przez portale społecznościowe 
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Tablica może być zapisana w różnych formatach a także wydrukować. 

 

 

8. Umieszczanie padletu na TwinSpace 

Umieszczenie linku do padletu na stronie TwinSpace 

 Wybierz  

 Następnie przejdź do TwinSpace projektu. Wybierz stronę, na której 

zamieścisz link do Padletu. Umieść treść, pod którą umieścisz link np. 

Propozycje loga projektu.  

 Wybierz narzędzie  Otworzy się okno ODNOŚNIK. W oknie 

Adres URL, wklej skopiowany z padletu link.” 
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 Następnie wybierz zakładkę „Obiekt docelowy. Z listy rozwijanej 

wybierze:  

 
Zaakceptuj przyciskiem OK, a następnie wybierz WYŚLIJ na dole 

strony. 

 
 

Padlet został umieszczony na stronie TwinSpace projektu. Jest już gotowy 

do umieszczania wypracowanych materiałów.  

 
Powodzenia 

 

 

 

 


